
Inspirálj másokat is véradásra! 
Az Országos Vérellátó Szolgálat felhívásának szabályzata 

  

 
1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (továbbiakban: OVSz) felhívást tesz közzé Inspirálj másokat is 

véradásra! címmel.  
 

2. A felhívás célja, hogy az OVSz a véradók, ill. a véradás iránt elkötelezett személyek verseivel 

kedveskedjen a donoroknak.  
 

3.  A verseket az Országos Vérellátó Szolgálat facebook oldalán, üzenet formájában fogadjuk.  

 
4. A beküldött versek  

 

a) az Országos Vérellátó Szolgálat hivatalos Facebook oldalán 
(https://www.facebook.com/orszagosverellatoszolgalat),  

b) honlapján (www.ovsz.hu) és 
c) Youtube csatornáján 

(https://www.youtube.com/channel/UCVZL2Gb6D1n0H4NWyyvpX2A/featured )  

 
kerülnek közzétételre, egy versmondó tolmácsolásában.  

 
5. A versek megküldése önkéntes és ingyenes.  

 

6. A beküldők között 2020. június 16-án 10 db OVSz-es ajándékcsomagot sorsolunk ki. A 
nyertesek nevét az Országos Vérellátó Szolgálat facebook oldalán tesszük közzé.  
 

7. Amennyiben a vers írója nem azonos a beküldővel, úgy kérjük megküldeni a vers eredeti 
szerzőjének nyilatkozatát, amelyben elfogadja a jelen szabályzatban foglaltakat és 

felhatalmazza a beküldőt, hogy a felhívás kapcsán a nevében eljárjon.  
 

8. A beküldő hozzájárul, hogy az általa megküldött verset az OVSz teljes nevével együtt a fenti 

felületeken közzétegye, továbbá hogy a beküldött verset az OVSz később nyilvánosan is 
felhasználja a véradás népszerűsítése érdekében. 
 

9. A vers megküldésekor kérjük vezetéknevét, keresztnevét és a vers címét is megküldeni.  
 

10. A megküldött vers tartalmi követelményei a következők:  

 

a) köteles tiszteletben tartania Magyarország alkotmányos rendjét 

b) nem sértheti az emberi jogokat;  

c) nem lehet alkalmas a személyek, nemek, népek, nemzetek, nemzeti etnikai, nyelvi és 
más kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyűlölet keltésére;  

d) nem irányulhat semmilyen kisebbség, sem bármely többség nyílt vagy burkolt 
megsértésére, kirekesztésére, annak faji szempontokat alapuló bemutatására, 
elítélésére;  

e) nem jelenhetnek meg rajta vallási vagy szexuális utalások;  

f) nem irányulhat a szexipar, az okkultizmus, a drog- és alkoholfogyasztás, illetve egyéb 

egészségkárosító szenvedélyek, a természetgyógyászati és az ún. konvencionális 
gyógyító eljárások, valamint a terrorizmus nyílt vagy burkolt népszerűsítésére, illetve az 

obszcenitás céltalan és/vagy értelmetlen megjelenítésére;  
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g) nem tartalmazhat az OVSZ-re vonatkozó negatív kijelentéseket;  

h) nem tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot; 

i) nem valósíthat meg plagizálást;  

j) nem tartalmazhat bűncselekményre, vagy szabálysértésre, illetve bármely 
jogszabálysértésre való utalást, felbujtást;  

k) nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti 

titkokat, szabadalmakat, védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket;  

l) nem tartalmazhat szenzitív egészségügyi adatokat  

m) illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan 
elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jó ízlést.  

 

11. Az OVSz fenntartja a jogot, hogy amennyiben a megküldött vers sérti a fentieket, úgy nem 
köteles azokat közzétenni. 
  

 
12. A beküldő kijelenti és szavatolja, hogy ő a szerzője az általa megküldött versnek (annak 

tekintetében felel a szerzői- és/vagy egyéb jogok, valamint bármely vonatkozó jogszabályi 
rendelkezés esetleges megsértéséből fakadó valamennyi jogkövetkezményért, és 
kötelezettséget vállal az OVSz minden ebből eredő esetleges kárának megtérítéséért, illetve 

vállalja az OVSz-el szemben előterjesztett, szerzői- vagy egyéb jogsértéssel kapcsolatos, 
megalapozott jogi követelések közvetlen és lehetőség szerint haladéktalan kielégítését. 
 

13. A beküldő kizárólagosan felelős az általa feltöltött vers tartalmáért és szavatolja, hogy 
kizárólagosan jogosult a vers, mint szerzői jogvédelem alatt álló mű felhasználására és azok 
felhasználása harmadik személy jogait, jogos érdekét nem sérti és jogosult a felhasználás 

jogát az OVSz részére a felhívásban foglaltak szerint díjazás nélkül átengedni.  
 

14. Az OVSz a beküldőkkel, valamint harmadik személyekkel szemben kizárja felelősségét a 
beküldő által közzétett tartalommal kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogsértésekkel 
kapcsolatban.  

 

15. A beküldő személy, az általa közölt vers megküldésével elismeri és elfogadja, hogy a program 
során történő adatkezelés célját megértette. A beküldők személyes adatait az OVSz további 

harmadik személyeknek nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a 
beküldők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben 

foglaltaknak megfelelően kezeli. A beküldő tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás 
önkéntes, adatai kezelését és feldolgozását az OVSz végzi.  
 

16. A jelen Szabályzatot az OVSz jogosult egyoldalúan módosítani. A Szabályzat esetleges 
módosításait vagy visszavonását az OVSz azonnal közzéteszi a Facebook oldalán, honlapján. 

Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától hatályos. 
 

17. A beküldők a versük megküldésével a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt 

tudomásul veszik és elfogadják.  


